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På några år har en björk i Bergslagsbyn vandaliserats tre gånger. Nu
polisanmäls händelsen.
– Förlusten för skattebetalarna är hittills en kvarts miljon. Vi hade hellre
lagt pengarna och energi på fartgupp eller mer blommor i centrum, säger
arboristen Tobias Fischer.
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För några år sedan stod en fullvuxen björk i utkanten av Bergslagsbyn. Vid ett
tillfälle hade någon eller några gått lös på stammen med yxa.
– Avsikten var att den skulle dö, men vi lät den stå kvar ett par år eftersom den
inte bedömdes som farlig till att börja med, berättar Tobias Fischer som är
kommunens trädexpert.
Eftersom björken liksom många andra i träd i Bergslagsbyn är av riksintresse och
kulturminnesskyddad fick Borlänge Energi då lov att ansöka hos länsstyrelsen om
att ta ner den. Ett krav när man tar ner särskilt skyddsvärda träd är att man
återplanterar dem, vilket också gjordes 2012.
– Men bara efter en säsong hade någon knäckt det och även den gången syntes det
att det var med vilje, säger Fischer.
I höstas planterade man ännu en björk på samma plats och på måndagen
upptäcktes att någon alldeles nyligen sågat av den med en fogsvans. Tobias Fischer
tror inte att det är något barn eller fyllo som ligger bakom skadegörelsen.
– Nej, det är någon som har planerat detta. Det är konstigt att en privatperson
tycker att man kan göra en sådan här sak på kommunens mark men aldrig skulle
göra det på sin grannes, säger han.
Om man skulle ha ersatt det fullvuxna trädet med ett exakt likadant skulle det ha
kostat 229 044 kronor, enligt den så kallade Alnarpsmodellen som beräknar
urbana träds ekonomiska värde. Arbetet med fällning, stubbfräsning och de två
återplanteringar som hittills gjorts kostar cirka 20 000-25 000.
Dessutom kostar nästa träd ytterligare cirka 5 000 kronor och behöver extra
skötsel de första 15 åren.
– Det är så otroligt obetänksamt och egoistiskt att göra något sådant här. Hittills är
det en förlust för Borlängeborna på över en kvarts miljon, säger Fischer.
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Nu ska Borlänge Energi polisanmäla händelsen. Straffet för skadegörelse är böter
eller fängelse i högst ett år och fängelse i högst fyra år om brottet anses som grovt.
Enligt Tobias Fischer har domstolarna börjat se mer och mer allvarligt på denna
typ av skadegörelse och förutom böter kan det bli fråga om kännbara skadestånd.
– En kvinna utanför Stockholm blev till exempel dömd att betala över 400 000
efter att ha sågat ner några träd som delvis stod på grannens mark, säger han.
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